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Národní hﬁebãín povede Jan Höck
Oficielní zpráva ČTK - pátek 27. listopadu
Praha/Kladruby nad Labem (Pardubicko) - Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes odvolal ředitele Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem Jaroslava Dražana. Hřebčín dočasně
povede zástupkyně ředitele Simona Voňková. Dražan stál
v čele Národního hřebčína Kladruby od letošního dubna. Tehdy
ve funkci nahradil Tomáše Kunce, který byl vedením hřebčína
pověřen loni v listopadu.
„Hlavním důvodem (odvolání Dražana) je špatná komunikace
se zakladatelem (MZe ČR) a prezentace osobních názorů, které nevycházejí ze záměrů a zájmů ČR a MZe," sdělil dnes ČTK
mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček. K odvolání podle
Vorlíčka prý přispělo také pochybení při podání žádosti hřebčína o dotaci z integrovaného operačního programu, kvůli kterému byla tato žádost vyřazena. Nový šéf hřebčína v Kladrubech
by měl být podle Vorlíčka vybrán v první polovině prosince.
Kladrubský hřebčín datuje své počátky do roku 1579, kdy mu císař Rudolf II udělil statut
císařského dvorního hřebčína. Od roku 2007 je díky chovu starokladrubských koní vyšlechtěných z koní starošpanělských kandidátem na prestižní seznam UNESCO. Rozsáhlý areál
s desítkami objektů je v katastrofálním stavu.

Tisková zpráva ministerstva zemědělství ČR
úterý 1. prosince
Novým ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem, s.p. se stal k 1. prosinci Ing. Jan Höck. Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes rovněž jmenoval ředitele státní
příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
kterým byl jmenován Ing. Antonín Němec.
Stěžejním úkolem nového vedení bude převedení kladrubského
hřebčína ze současné právní formy státního podniku na příspěvkovou organizaci a opětovné zpracování žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu tak, aby bylo možné čerpat evropské
prostředky na revitalizaci hřebčína v co nejkratším termínu. V nejbližší době se nastartuje v hřebčíně ministerský audit, který má za
cíl zmapovat momentální kondici této organizace, kterou je nutné
znát před jeho převodem na příspěvkovou organizaci.
Ministr zemědělství zvolil variantu jmenovat nové vedení před výběrovým řízením, protože situace, která v hřebčíně nastala, vyžaduje rychlé řešení.
Jan Höck je zkušeným manažerem, v minulosti působil jako ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu a stál u zrodu této platební agentury, přes kterou proudí veškeré dotace do zemědělství. Je rovněž dlouholetým chovatelem koní. Jana Höcka na post
ředitele kladrubského hřebčína doporučili právě odborníci z řad chovatelů koní.
Antonín Němec dosud působil jako zástupce ředitele odboru zakladatelské činnosti
ministerstva zemědělství, přičemž právě tento útvar má na starosti vztahy ministerstva
a kladrubského hřebčína.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Budeme svědky zániku
starokladrubského
plemene?
Ještě nedávno bychom se domnívali, že
není myslitelné pokládát si podobné dotazy.
Bohužel vývoj posledních let ukazuje, že to
zase až tak přehnané není. Starokladrubské
plemeno je pronásledováno veterinárními
problémy, které vyústily v již dva roky trvající
veterinární uzávěru a zákaz prodeje koní.
Řada budov je na tom velmi špatně
a u některých lze hovořit o havarijním stavu.
Nyní je navíc náhle zcela rozvrácen personální stav vedení hřebčína.
O stanovisko ke vzniklé situaci jsme nejprve požádali odvolaného ředitele
MVDr. Jaroslava Dražana. Bohužel jeho
emoční vypětí posledních dní způsobilo, že
Jaroslav Dražan již nedokázal náš rozhovor
autorizovat.
„O mé hrubé představě o budoucnosti NH
jsou čtenáři Jezdce informováni z rozhovoru,
(Pokračování na str. 3)

Schválený doping
Na valném shromáždění FEI, které se konalo
19. listopadu v Kodani, zástupci jednotlivých
národních federací schválili tzv. „progresivní“
seznam léčebných látek, které budou v určitém
množství tolerovány u koní během závodů.
Z přítomných 105 národních federací se hlasování účastnilo 102, z toho 53 bylo pro, 48 proti a 1 se zdržela hlasování.

O co se jedná?
V konečném efektu byla opuštěna dosud
platná politika „medikamentózně čistého koně".
„Progresivní seznam“ předpokládá kontrolovanou medikaci, čili umožňuje, aby koně před
soutěží v sobě měli určitou hladinu některých
nesteroidních protizánětlivých látek (NSAIDs).
(Pokračování na str. 6)

Předplatné pro rok 2010
Sedmnáctý ročník zpravodaje Jezdec je opět u konce a s tím přichází informace o předplatném pro rok 2010. Stejně jako v minulých letech si můžetespolu
s předplatným pro rok 2010 zaplatit i 13. Jezdeckou ročenku. Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2010, včetně poštovného se nemění
a i přes procentní nárůst DPH a zůstává pro čtenáře v ČR 569,- Kč resp. 696,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně
Slovenska, zaplatí v roce 2008 1190,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 2190,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Oproti jiným letům zatím nedostáváte složenku na předplatné, protože drtivá většina čtenářů platila v uplynulých letech bankovním převodem. Teprve v následující měsícíh budete na absenci Vaší platby upozorněni složenkou.

číslo účtu: 124577389/0800 v.s. 2010
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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Aston Martin v Hradištku
Druhé pokračování série Elite Tour v Hradištku u Sadské bylo naplánováno na víkend
14.-15. listopadu. Zda mají jezdci již soutěžení dost, či zda zavinilo malý zájem o sou-

Foto K. Návojová

Na startovní listině se
tak objevili: Zuzana Zelinková (2.), Jiří Luža (3.),
Ludvík Jandourek (4.),
Petr Eim (5.), Nathalie
Crnková (7.), Jaroslav
Jindra (8.), Veronika
Krajníková (9.), Jiří Skřivan (10.) a již znínění
náhradníci Josef Pařenica a Sergej Motygin.
Pro soutěžní dvojice
byla připravena dvě
základní kola úrovně
-ST**-. Parkury stavěla
opět dvojice Ludvík Jandourek st. a Michal Moudrý.

Doma to jde lépe

Foto K. Návojová

Vítězem druhého kola Elite Tour v Hradištku
se stal Sergj Motygin se ZOE DE LIEBRI Z
(JK Všetice)

těže špatné počasí a absence druhé haly při
zahajovacím podniku série, je k úvaze.
V každém případě byli pořadatelé nakonec
nuceni program zredukovat. Sobotní část
byla zrušena a z plánovaného dvoudenního
mítinku se staly jednodenní závody.
Tak jak to chodí, tentokrát ale kryté opracoviště v čerstvě dohotovené hale nebylo
potřeba. Překrásné počasí neděle 15. listopadu nabídlo všem dostatek prostoru
v celém areálu jezdecké školy Equus Kinský.
Program zahájily dvě soutěže nižší úrovně.
Ve druhé z nich (stupňovaná obtížnost do 120
cm + žolík) zaujal především vítěz Jan Štětina
na TANGELO S (Schneider Plzeň), který
vymyslel odvážný obrat. Protáhl se sotva metrovou škvírou okolo pódia s luxusním vozem
Aston Martin a tím převezl všech 67 soupeřů.
V následném -S**- naznačil Sergej
Motygin (JK Všetice), že je významným
adeptem na prvenství každé soutěže, ve
které startuje. K vynikajícími průběhu letošní sezóny přidal na CORAGGIO 1 další
prvenství, když byl nejrychlejší v rozeskakování 11 dvojic.

TOP 10
Nápad soutěže pro nejlepších deset jezdců není nový. Na českém území měl však
premiéru. Desítka nejlepších jezdců (žebříček
Jezdectví) dostala od organizátorů soutěže
pozvání a jen se čekalo, zda jej všichni oslovení přijmou. Příležitost srovnání nakonec
nevyužili dva jezdci. Aleš Opatrný dal celkem
zákonitě přednost startu na CSI**** ve vídeňské Stadthale a Jiří Papoušek.
Příležitost tak dostali náhradníci. Protože
účast v soutěži ale postupně odmítali i další
jezdci, doplnil desítku Top 10 nejprve na
13. místě žebříčku umístěný Josef Pařenica a nakonec se dostalo i na Sergeje Motygina.To i přes to, že tento jezdec byl
momentálně až na 18. místě.

Zda byl parkur natolik
snadný, či zda jsou naši
nejlepší skutečně tak dobří Veronika Krajníková (Accom Praha) na belgickém ALCAMPO DE
je stále se opakujícím VANTA obsadila 4. místo
námětem ke kuloárovým diskusím. V soutěži
Deset vítězství pro ZOE
podobně deklarované úrovně např. týden před
Sergej
Motygin tak na ZOE DE LIEBRI Z zístím v Linzi, bychom jistě tolik nul neviděli. Skukal jubilejní desáté vítězství sezóny 2009
tečností ale zůstává, že hned celá sedmička
a o nabitosti profesionální skokové sezóny svědTop 10 zvládla prvé kolo s nulou. Soutěž se
čí další údaj ze statistiky ČJF, který říká, že se
nepovedla Nathálii Crnkové na CONGO KING
v sezóně 2009 jednalo o 52 parkur této dvojice.
AgramM a ve druhém kole se již také neobjevil Josef Pařenica pro zdravotní indispozici
Vánoce s Audi
koně (CORLANDO VAN KOEKSHOF).
Série
Elite
Tour pokračuje 13. prosince
Poslední z trojice jezdců, který v prvém
svou třetí částí. Třetí pokračování Elitte
kole chyboval byl Ludvík Jandourek ml. na
Tour se uskuteční jako Audi Christmas
mohutném ABC CATARO Wepol (Stáj KarMasters. Na programu jsoučtyři soutěže od
sit). Tato dvojice tak zahajovala druhé kolo.
stupně -Z- až -S**-. Na závěr je přichystán
To bylo již technicky méně náročné. CATAjezdecký poker na úrovni od 130 cm.
RO si s ním poradil a bylo jasné, že ani tenVozem závodů je značka Audi, kterou
tokrát diváci mnoho chyb neuvidí. Nakonec
v ČR zastupuje Auto Exner. Doprovodný
jednou chybovala pouze Zuzana Zelinková
program bude laděn ve vánočním duchu.
Soutěže začínají od 9.00 hodin ráno, hlavní
program by měl začínat po 13.00 hodině.
Rozpis a veškeré informace naleznete na
webových stránkách www.elite-tour.cz
na méně zkušené
LAPILOTA a Jiří
Skřivan na KALLISTO. Celkem pět
dvojic tak postoupilo do závěrečného
rozeskakování.

Kdo chytne
Sergeje?
To zahájila Veronika Krajníková na
ALCAMPO
DE
VANTA. Belgický
valach má za sebou
slušnou sezónu
a potvrdil to i čistým
rozeskakováním.
Hned druhý startující Sergej Motygin
na ZOE DE LIEBRI
Z, ale překonal také
čistě
a
navíc
o téměř pět sekund
rychleji. Vše se tak
odehrálo ve stylu
„kdo chytne Sergeje”. Chybu již diváci
neviděli, ale rychlejší rozeskakování
také ne. Nejblíže se
k Sergejovi přiblížil
Jiří Luža na RONALDO-S (Schneider),
ale i on zaostal
o téměř dvě sekundy. Třetí skončil
Jar. Jindra s CANON-P Max (Stáj
Jindra) před Veronikou Krajníkovou
a Petrem Eimem na
CASSILIUS.
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Národní hřebčín povede....
Dokončení ze str. 1
který jsem poskytl Jezdecké ročence 2009.
V té době jsem bohužel celou řadu věcí netušil. Něco mi bylo zamlčeno a něco zkresleno.
Původně jsem se domníval, že budu moci
i svojí veterinární odborností přispět v prvé
řadě k ozdravění stáda a postupně začít
s koncepční prací rozvoje hřebčína. Bohužel
realita byla zcela jiná a 90% veškerého času
jsem byl od počátku svého působení nucen
věnovat odstraňování havarijních situací, které ohrožovaly každodenní chod stájí. Souběžně s tím na mě ale začali vypadávat zatuchlí
kostlivci z kladrubských skříní. Mnohamilionové dluhy za neuhrazené zákonem předepsané pohledávky (sociální a zdravotní pojištění),
nedokončené projekty s hrozbou sankcí
a vracení mnohamilionových dotací apod.
Postupně se mi dařilo řadu věcí napravit. Podpora, kterou jsem měl od bývalého
ministra zemědělství Petra Gandaloviče
však neočekávaně skončila. Nově obsazené ministerstvo nebylo schopno a možná
ani ochotno zajistit prostředky pro nezbytné úkony spojené nejenom s havarijní situací hřebčína, ale současně i se vznikem
příspěvkové organizace, která měla konečně dosáhnout na tolik očekávané prostředky z interovaného operačního programu
(IOP). Přesto jsme s obtížemi všechny problémy řešili, především však s podporou
východočeského kraje.
Mé odvolání mě zastihlo zcela neočekávaně uprostřed práce. Musím říci, že žádná
diskuse se se mnou nevedla a tak jsem také
neměl žádné signály, že by byl zřizovatel
s mojí prací tak nespokojen, že by mohlo
dojít k odvolání. I podle toho, že mé odvolání
nesplňuje některé základní právní aspekty
usuzuji, že bylo velmi překotně připraveno.”
Hlavním důvodem Vašeho odvolání je
znepokojující informace o vyřazení
žádosti NH o prostředky z IOP. Zde
bylo údajně pro hřebčín připraveno
300 000 000,- Kč. Jak si hřebčín bez těchto peněz poradí?
„Žádost byla skutečně zpracovávána na
poslední chvíli. Důvodem spěchu ale byla
opětovná nedůslednost zřizovatele při zakládání příspěvkové organizace Národní hřebčín.
Věřím, že všichni kdo se o NH zajímají jsou
v obraze, ale ve zkratce hlavní body zopakuji.
IOP jsou sice prostředky plynoucí z EU, ale
spravuje je ministerstvo kultury. O tyto prostředky může žádat každý, kdo splňuje předepsaná kritéria. Díky chybě při přístupových
rozhovorech o našem členství v EU není možné čerpat dotace z IOP státním zemědělským
podnikem. Proto bylo nejprve uvažováno
založení obecně prospěšné společnosti, která
by ovšem byla státem jen velmi obtížně kontrolovatelná. Proto jsem prosadil jinou formu
a vydali jsme se cestou státní příspěvkové
organizace. Její založení se však velmi prodlužovalo a do doby jejího vzniku, jsem
nemohl požádat specializované pracoviště
o vypracování žádosti o prostředky IOP.
Hned po jejím založení bylo vypracování
projektu zadáno organizaci 1. regionální pardubická. Žádost byla velmi obsažná a obsahovala téměř 1 200 stran. Vypracována byla
skutečně na poslední chvíli a velmi překotně.
Nicméně organizací, která má s takovými
žádostmi řadu zkušeností. Nebylo v mých
silách ani odbornosti vše zkontrolovat.
Žádost tak měla jisté nedostatky. Ty přiznal i zhotovitel a tak byly Kladruby pro
letošní rok z žádostí o prostředky IOP vyřazeny. (Na nemožnost podání žádosti v rozhodném termínu, ale upozorňovalo ministerstvo kultury i v materiálu, který vláda
projednávala již 19. října, pozn. redakce).
Domnívám se ale, že hlavní příčinou je skutečnost, že prostředky IOP jsou již vyčerpány. Proto byla žádost tak rychle hozena pod
stůl. Nyní se očekávají další prostředky pro
žádosti podané do května příštího roku.
A zde by mělo dojít i na NH.”

V odvolání se hovoří i o prezentaci
názorů nevycházejících ze záměrů
a zájmů ČR a MZe. Nevíte co tím měl pan
ministr na mysli?
„Domnívám se, že se jedná o spor vedení
NH se zakladatelem o budoucí podobě příspěvkové organizace. Již jsem na stránkách
Jezdce přednesl své stanovisko a já osobně
jsem chtěl do státní příspěvkové organizace
převést pouze budovy, jejichž rekonstrukce
by byla z prostředků IOP hrazena. Tento
záměr byl veden především ekonomickými
ukazateli. Samotné převody majetku budou
spojeny s poměrně ekonomicky náročnými
operacemi s celou řadou úkonů (odhady
cen, převody majetku apod.). Předpisy pro
provoz příspěvkové organizace jsou navíc
spojeny s obtížně splnitelnými podmínkami
pro zemědělský provoz. I proto jsem chtěl,
aby koně i nadále zůstali v současném státním podniku Národní hřebčín. Vzhledem
k neutěšené ekonomické situaci NH, kterou
jsem zdědil po svých předchůdcích, mohu
také kalkulovat se skutečností, že by mnozí
rádi viděli likvidaci stávající organizace, se
kterou by ze světa zmizely i staré dluhy.”
V posledních dnech se hovořilo i o prodeji provozu v Heřmanově Městci. Jaké důvody Vás vedly k zastavení tohoto projektu?
„Zde je důležité nejprve říci, proč bylo privatizaci Heřmanova Městce vůbec uvažováno. NH má svůj druhý důležitý provoz ve Slatiňanech. Jeho součástí je i testační stanice
hřebců. Její kapacita i vybavenost však již
nedostačuje a bylo uvažováno o velkolepé
rekonstrukci za pomoci regionálního programu ROP (Regionální operační program). Byl
zpracován projekt za cca 70 mil. Kč. Ukázalo
se však, že z prostředků ROP lze hradit
max. 60% ceny a tak byl NH postaven před
skutečnost úhrady cca 28 mil. Kč. Navíc se
ukázalo, že projekt rekonstrukce nepočítal
s některými faktory a již nyní byla částka 70
milionů navyšována. Zadal jsem tedy přehodnocení projektu a snížení jeho náročnosti. Do té doby jsem také zastavil prodej Heřmanova Městce, protože se ukázalo, že
výtěžek z prodeje by byl pro spuštění projektu rekonstrukce Slatiňan nedostatečný. Zde
se ale jedná o velmi lukrativní obchod
a s mým rozhodnutím, se asi zájemci o koupi
smiřovali pouze velmi těžko. Mnohé možná
odhalí právě průběh této privatizace.“
Bylo Vaše odvolání posuzováno dozorčí radou NH?
„Podle mých informací zcela proti regulím
dozorčí rada dosud o mém odvolání nejednala. Schází se teprve tento týden a tak uvidím, jak se se skutečností, že jsem byl odvolán ještě před tím než zaujala stanovisko,
členové vyrovnají. Pro mě zatím vše skončilo. Náhradní práci jsem nedostal a tak nastupuji dovolenou.“
Děkujeme za rozhovor.

Čím začne nový ředitel?
Ing. Jana Höcka jsme zastihli v ředitelně
NH doslova několik minut po jeho prvním
příchodu ve funkci ředitele. V chaosu prvního dne jsme mu položili několik otázek. Společně s ním byl přítomen i nově jmenovaný
ředitel příspěvkové organizace Národní
hřebčín ing. Antonín Němec.
Pane řediteli jste ve funkci jen několik
minut. Čím začnete?
„Mezi první kroky bude určitě patřit inventarizace majetku. S tím úzce souvisí celá
transformace Národního hřebčína státní
podnik na státní příspěvkovou organizaci
Národní hřebčín.“
Budete tedy zastávat stanovisko MZe
v úplnou transformaci současného státního podniku (NH s.p.) do státní příspěvkové organizace (s.p.o. NH), což byl asi
hlavní spor minulého ředitele Jar. Dražana s MZe?
„Nemyslím si, že problém mezi Jar. Dražanem a MZe byl v této ideové rovině, ale
především v tom, že Národní hřebčín nefun-

goval tak jak má. A že se nepodařilo odstranit všechny nedostatky, které určitě Jar.
Dražan zdědil i po svých předchůdcích.
Ohledně průběhu transformace Vám ale
odpoví lépa můj kolega a dnes jmenovaný
ředitel s.p.o. NH Antonín Němec.“
Dobře, pokud se tedy vrátíme k současnému stavu, minulý ředitel se potýkal
především s nedostatkem financí
k zabezpečení chodu hřebčína. Věříte, že
budete s žádostmi o peníze úspěšnější?
„Vím, že je v hřebčíně finanční deficit. To si
myslím byl jeden z hlavních důvodů odvolání
ředitele. Věřím, že prostředky seženeme.
Nejprve ale musíme zjistit pravý stav věcí, ale
nepochybuji, že se nám podaří vše vyřešit.“
A nyní otázka pro Antonína Němce.
Pokud skutečně dojde k naplnění návrhu
Mze, který byl předložen vládě ČR 19. října,
a ve kterém se praví, že Ministerstvo zemědělství (dále Mze) požaduje, aby vláda vzala na vědomí a odsouhlasila záměr Mze zřídit státní příspěvkovou organizaci Národní
hřebčím Kladruby nad Labem (s.p.o. NHK),
která převezme funkce Národního hřebčína
Kladruby n.L., státní podnik (národní kulturní památka) stanete se mužem číslo jedna Vy. Rozumím tomu dobře?
„V této chvíli Vám mohu pouze sdělit, že jsem
zaměstnancem MZe a pro komunikaci s médii
máme svého tiskového mluvčího. Já budu plnit
přesně pokyny svého zaměstnavatele.“
A více jsme se již nedozvěděli. Uznávám,
že si oba ředitelé po překotném vývoji
posledních hodin teprve třídí myšlenky. Ing.
Jan Höck je v jezdeckém světě dostatečně
známou osobou. S Národním hřebčínem ve
Slatiňanech i sousedem, díky sídlu jeho jezdeckého střediska ve Stolanech. Otázkou je,
zda mu jeho osobní podnikatelské aktivity
nebudou v řízení NH překážkou. Určitě ho
v nejbližších dnech opět oslovíme, abychom
zjistili, zda naše obava o budoucnost Národního hřebčína vyslovená v úvodu obou rozhovorů je či není oprávněná. Cyril Neumann

Svět
se zbláznil
V dobách komunismu se vykolejenost
světa demonstrovala vtipem o obchodujících Němcích, válčících Židech a Bulharech vyrábějící pro socialistické státy
elektronické přístroje.
Nedávno jsme slavili 20 let od konce
totality. Pro mnohé členy jezdecké společnosti je to celý život. Hodně z nás si
ale ty doby stále ještě velmi živě pamatuje. Čas kdy byl oves na příděl, dobu
vyvážování hodiny v sedle hodinami brigád, dobu mnohaměsíčních příprav
a prověrek před reprezentačním výjezdem na CSI do Weidenu. Z dnešního
pohledu bylo všechno mnohonásobně
horší. Celým generacím byl ukraden profesní i osobní život. Stejně tak jezdcům
a koním. Jedno ale bylo lepší. Bylo jasno. Všichni jsme věděli, kdo za to může.
Byli to „oni”. Strana, vláda - komunisti.
Kdyby nebyli „oni”, všechno by šlo lépe.
Nikdo by nás nebrzdil, mohlo by se jít přímo. Nemuselo kličkovat, lhát a předstírat.
Dvacet let už to všechno nemusíme.
Přesto je ale k pocitu dobře vykonané
práce hodně daleko. Demokracie se stále častěji redukuje na veřejná odhalení
nemorálností ve státní správě. U těch to
ale končí. Nápravu již nikdo ani nečeká.
Informace o ztracených miliardách ani
nevnímáme. Státní dluh roste neuvěřitelným tempem. Kdo by se staral o nevýznamný Národní hřebčín. Stejně si ho ti
blázniví koňaři vymysleli. Kůň sem kůň
tam. Koho to zajímá?
Cožpak my, my to nějak vydržíme.
Jenom aby to vydržel starokladrubský
bělouš. Přežil socialismus. Doufejme, že
přežije i český postsocialistický kapitalismus. Nezbývá než parafrázovat Jiřího
Suchého. Všechno je lepší než za socialismu. Ale o hodně horší než jsme čekali.
Cyril Neumann
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Za hranicemi na plný plyn
Finále zelené sezóny

Vídeňský svátek koní

Po osmi kvalifikacích vyvrcholil devátým finálovým kolem
12. a 14. listopadu,
nejlépe dotovaný
skokový seriál Global Champions Tour
v hlavním městě
Kataru Doha. Jednalo se o poslední
velký turnaj sezóny
2009 na otevřeném
kolbišti. Autorem
parkurů ve veliké
kruhové aréně byl Conrad Homfeld z USA, který
bude stavět nadcházející desáté WEG v Kentucky, a jak se ukázalo, poradil si s tím velmi dobře.
Ve čtvrtečním prvním kole startovalo dvacet
pět jezdců a jejich hlavní snahou bylo kvalifikovat
se mezi osmnáctku do druhého sobotního kola.
Bez chyby zůstalo deset jezdců, dva měli jeden
bod a zbývajících šest postupujících mělo jednu
chybu. Smůlu měla současná světová jednička
Marcus Ehning (GER), který inkasoval pět bodů
a to už nestačilo, stejně jako druhý z nedávného
ME Ben Maher (GBR). Neuspěl ani jeho windsorský přemožitel Kevin Staut (FRA) spolu se
svým týmovým kolegou Roger-Yves Bostem,
kteří udělali dvě chyby, stejně jako v poslední
době tolik úspěšný Daniel Etter (SUI), Harrie
Smolders (NED) a Jessica Kürten (POR).
Zvítězil olympijský šampión Eric Lamaze
(CAN) s 13letým hnědákem HICKSTEAD
(Hamlet) a druhý byl Brazilec Bernardo Alves
s 11letým holštýnem CHUPA CHUP 2 (Caretino). Na třetí příčce skončil Albert Zoer (NED)
s populárním KWPN valachem OKI DOKI (Jodokus) a na čtvrté šarmantní Luciana Diniz (POR)
s 12letým ryzákem AS-TARO 2 (Azett). Páté
místo získal Marko Kutscher s bílým hřebcem
CORNET OBOLENSKY (Clinton) a šesté Australanka Edwina Alexander se svou jedničkou ISOVLAS ITOT DU CHATEAU (Le Tot de Semilly).
Výsledky prvního kola však ve druhém nic
neznamenaly a všichni začínali od nuly.
Sobotní večerní finále bylo zaháleno impozantním ceremoniálem, kde šejk Mohamed Bin
Hamad Bin Kalifa Al-Thani vycválal s hořící
pochodní na vrchol ochozů a na věži zapálil slavnostní oheň. Kurz parkuru byl velmi náročný a bez
úhony ho zvládli jenom čtyři jezdci. Čas si nehlídal
Denis Lynch (IRL) s ex Beerbaumovým ALL INCLUSIVE NRW (Apreggio) a inkasoval jeden bod
za překročení limitu. I tak byla dotace 57 tisíc EUR
za páté místo jistě dostatečnou záplatou.
První se v rozeskakování objevil dvojnásobný
olympijský vítěz z Atlanty 1996 Ulrich Kirchhoff
(GER) se 14letým holštýnem CARINO (Cassini
I). Jel velmi svižně, ale spadlo mu vrchní zelené
prkno na skoku sponzora FEI Rolex a výsledek
4/46,91 znamenal čtvrtou příčku (69 tisíc EUR).
Zvítězit chtěl brazilský manžel nejbohatší světové
nevěsty Athiny Onassis, Alvaro de Miranda
s 12letou AD PICOLIEN ZELDENRUST (Indoctro). Velmi se snažil, najel však příliš šikmo hned
druhý skok a jeho holandská klisna udělala chybu. Do cíle už jenom honil čas a 4/46,52 stačilo
na konečné třetí místo. Skvělý byl jeden
z posledních klasiků lehkého sedu Michel
Robert (FRA) s báječnou ryzkou KELLEMOI DE
PEPITA (Voltaire). Neponechal nic náhodě
a promyšlenou, ale odvážnou jízdou 0/49/76 se
ujal vedení. To byla vhozená rukavice pro aktuálního mistra světa Josefa Lansinka (BEL)
s 11letou belgickou klisnou VALENTINA VAN T'
HEIKE (Nabab de Reve). Jel na hraně svých
možností, ale zázrak z Cách 2006 se mu zopakovat nepodařilo. Nic neshodil, jenže na vítězný
čas mu chybělo 13 setin vteřiny. Na stupních
vítězů převzal Michel Robert, který oslaví na
Štědrý den 61. narozeniny, kromě originální zlaté
sošky hlavy arabského koně, také šek na 300
tisíc EUR. Jos Lansink získal 180 a Alvaro de
Miranda 120 tisíc EUR.
Kompletní výsledky naleznete na www.globalchampionstour.com

Tradiční společenskou událostí u našich jižních sousedů je každoročně v polovině listopadu
ve vídeňské Městské hale čtyřhvězdičkové CSI.
I letos se sjela slibná konkurence především
z okolních zemí, doplněná dobrými Francouzi,
Angličany a Holanďany. Českou republiku reprezentoval Aleš Opatrný s 8letým ryzákem
LUKA#S NINJA (Ganymed) a 13letým hnědákem TITAN R. S. (Jersey). Parkury stavěl Frank
Rothenberger (GER) a dá se říci, že náročnost
soutěží gradovala.
Páteční kvalifikaci na Velkou cenu vyhrál
20letý v Holandsku působící Egypťan Abdel Said
s val. AVENIR (Phin Phin). Druhý skončil za
Ukrajinu jezdící Brazilec Cassio Riveti s 11letým
val. BILLY BIR (Animo Elite). Bez chyby bylo
patnáct jezdců a Aleš s TITAN se s osmi body
umístil až ve čtvrté desítce.
Hlavním sobotním magnetem bylo 730 metrů
dlouhé Vídeňské halové derby, které se podařilo
překonat bez chyby jenom čtyřem jezdcům. Po
rozeskakování zvítězil Christian Ahlmann (GER)
s 12letým rýnským hnědákem PERRY LEE (Pythagoras), před v Hesensku působícím Irem
Cameronem Hanley s holandským hřebcem VDL
ROCKSINA HD (Corland). Třetí byl miláček
vídeňského publika, nestárnoucí 67letý Hugo
Simon s ryzákem HORS LA LOI (Papillon Rouge). Náš reprezentant s ryzákem LUKA#S NINJA
po dvou chybách obsadil patnáctou příčku.
Parkur pondělní Velké ceny (160) dělal mnoha
koním problémy. Těžký byl zejména trojskok
v závěru. Komu se nepodařilo skočit "kulatě"
a daleko přes úvodní kolmý skok, se přes oba
následující mohutné oxery bez úhony nedostal.
Ale nástrah bylo víc, problém byl i po obratu na
závěrečné stacionátě. Do rozeskakování se
dostalo šest jezdců a z nich byl znovu nejúspěšnější Christian Ahlmann, tentokrát na vestfálském val. LORENZO (Lord Caletto). Druhou
příčku obsadila Novozélanďanka Samantha
McIntosh se 14letým holštýnem LOXLEY (Lennon), která zůstala stejně jako vítěz bez chyby,
jen její čas byl o poznání delší. Vůbec nejrychlejší
byl Piet Raijmakers jr. (NED) s hanoveránem van
Schiindel's RASCIN (Ramiro), ale bohužel jen za
cenu jednoho shození a to stačilo jen na třetí
místo. Čtvrtým umístěným byl znovu Cassio
Riveti s ryzákem BILLY BIR. Kompletní výsledky
naleznete na www.festderpferde-wien.at

Světový pohár
ve Stuttgartu
Bez mála 60 tisíc diváků sledovalo od 18. do
22. listopadu skvělý sport v multifunkční HannsMartin-Schleyer-Halle ve Stuttgartu. V drezurních
soutěžích měli diváci možnost vidět kromě domácích hvězd i svoji rodačku, 24letou Lauru Bechtolsheimer. Ta se narodila v německé Mohuči,
ale když jí byl jeden rok, její rodina přesídlila do
Velké Británie. Pro tu získala na nedávném ME
s týmem stříbrnou a individuální bronzovou
medaili. Se 14letým ryzákem MISTRAL HOJRIS
(Michellino) ovládla GP, kde získala 77,191%,
druhá byla Monica Theodorescu s 11letým val.
WHISPER (Welt Hit I) - 71,957%. Laura Bechtolsheimer zvítězila i v GPS kde po výborném
výkonu získala 76,542%. Za ní skončil domácí
Christoph Koschel s 11letým Donnerhallovým
potomkem DONNPERIGNON 71,667% a třetí
skončila Monica Theodorescu 70,792%.
Téměř hmatatelné napětí a očekávání publika
bylo však cítit ve druhých dvou soutěžích. Zde
poprvé od svého evropského triumfu předvedl
Edward Gal (NED) fenomenálního 9letého černého hřebce MOORLANDS TOTILAS (Gribaldi).
Ten v žádném případě nezklamal a nadšené
publikum ocenilo jeho výkon v obou soutěžích
obrovským aplausem. V GP získal 79,021%.
Jeho odstup od soupeřů demonstruje výsledek
druhé umístěné, dcery známého trenéra Anabel
Balkenhol s 12letým RUBINS ROYAL (Rubinstein), - 69,319%.
Dojetí, nadšení a potlesk ve stoje vyvolalo
hlavně jeho vystoupení v GPKür. Skvělý výkon

Foto Dirk Caremans

Vítězem Velké ceny ve Stuttgartu se stal již
po čtvrté Ludger Beerbaum, tentokrát na
ryzce GOTHA
byl ohodnocen 87,800%. Druhý Belgičan Jeroen
Devroe s 9letým APOLLO VAN HET VIJVERHOF (Welt Hit II) získal 73,900% a třetí Anabel
Balkenhol 72,800%.
Parkury staví ve Stuttgartu už tradičně italský designer Ulliano Vezzani a i letos svými
kurzy zajistil velmi dobrou podívanou. Po dvou
náročných kvalifikacích se v pátek večer představila dvanáctka nejlepších v Mercedes German Masters. Polovina z nich přešla náročný
parkur bez chyby a ti se utkali v dramatickém
rozeskakování. Nejšťastnější byl 44letý Francouz Patrice Delaveau s 11letou KATCHINA
MAIL (Calvaro) s výsledkem 0/36,41. O devět
setin pomalejší byl jeho krajan, skvělý Michel
Robert se svou KELLEMOI DE PEPITA (Voltaire) 0/36,50 a třetí skončil současný světový
Mr.1 Marcus Ehning s tmavým hnědákem
LECONTE (Lansino) 0/38,18. Z dekorování
odjel Patrice Delaveau v Mercedesu GLK 350
v ceně 51 780 EUR.
Nejprestižnější skokovou soutěží byla nedělní
Velká cena, která se současně jezdila jako kvalifikace Světového poháru. Parkur byl hodně
obtížný a stála zde i obdobná kombinace, jakou
jsme popisovali v reportáži z Vídně. Přesto se do
rozeskakování kvalifikovalo devět dvojic. K vidění
byly skvělé výkony a publikum je s povděkem
kvitovalo. Po razantní bezchybné jízdě nakonec
zvítězil Ludger Beerbaum s teprve 8letou ryzkou
GOTHA (Goldfever) ve skvělém čase 0/38.25.
První cenou bylo auto Mercedes-Benz ML 300
D v hodnotě 52.520 EUR. "Vyhrát ve Stuttgartu,
je vždy jedinečné. Je tady úžasná atmosféra
a super publikum." řekl Ludger. Věděl o čem
mluví, protože v pětadvacetileté historii konkúru
se mu to podařilo už po čtvrté. Pro jeho mladou
klisnu GOTHA to bylo první vítězství ve Velké
ceně.
I v této soutěži připadlo druhé místo na Michela Roberta (FRA) s jeho 11letou klisnou KELLEMOI DE PEPITA (0/39.09). Jednašedesátiletý
oldmaster obdržel 30 000 euro a získal i cenu
pro nejúspěšnějšího jezdce turnaje. "Je to radost
jezdit na tomto konkúru. Publikum nás francouzské jezdce přijalo velmi přátelsky. Bohužel, zase
jsem nebyl první" řekl, "špatně se mi na to kouká,
když znovu vidím jak vítěz odjíždí tím krásným
autem", glosoval s úsměvem svá druhá místa
Michel Robert. Třetí příčku obsadil vicemistr
Evropy Carsten-Oto Nagel s 11letou bělkou
CORRADINA (Corrado) - 0/39.19 a získal šek na
23 tisíc EUR. "Corradina je skvělá skokanka, třetí
místo je velkým úspěchem a s tímto výsledkem
jsem velmi spokojen", řekl Carsten-Otto.
V rozeskakování ještě zůstali bez chyby druhý
z Hong Kongu Rolf-Göran Bengtsson (SWE)
s 10letým hřebcem CASALL LA SILLA (Caretino) 0/41.13 - 4. místo. Pátý skončil mistr Evropy
Kevin Staut (FRA) na 11letém hřebci KRAQUE
BOOM BOIS MARGOT (Olisco) 0/41.90 před
Philippem Weishauptem (GER) se skvělým hol-
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štýnským pepiniérem CATOKI (Clinton) 4/39,98. Příští kolo Světového poháru bude 15.21. prosince v předvánočním Londýně.
Výsledky na www. stuttgart-germanmasters.de

Průběžná tabulka Světového poháru:
1. Daniel Etter 40, 2. Eric van der Vleuten 37,
3. Pius Schwizer 36, 4. Ludger Beerbaum 34, 5.
Marco Kutscher 34, 6. Rodrigo Pessoa 33, 7.
Marcus Ehning 31. 8. Kevin Staut 30, 9. Patrice
Delaveau 29, 10. Philipp Weishaupt 29, 11.
Natale Chiaudani 27, 12. Albert Zoer 25, 13.
Daniel Deusser 22, 14. Beat Mändli 21, 15.
Michael Whitaker 20, 16. Gilbert Böckmann 17,
16. Michel Robert 17, 18. Ben Maher 15, 18.
Carsten-Otto Nagel 15
Foto Dirk Caremans
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Ponyliga 2009
Poslední listopadový víkend 28. - 29. 11. se
v Herouticích konalo sedmé finále Ponyligy, Extraligy a seriálu Teenager. Poslední kvalifikační kola
proběhla v sobotu a v neděli se jela tři finále.

Sobota již nerozhodovala
V sobotu měli jezdci poslední možnost získat
body, popřípadě si zajistit účast ve finále. Závěrečné boje však již nic nezměnily.
V nedělním finále Teenager Cup (2x -L**- +
finále) byly na startu jen čtyři dvojice. Nechyběla
obhájkyně Kamila Kupcová. Vrcholící chřipková
epidemie potrápila nejen pořadatele, ale i startující
kategorií Pony liga a Teenager. Do finále tak
mohla postoupit i Nicola Grünthalová z 16. pozice.
Jediná Teresa Klímová
(JO Srnín) dokázala absolvovat s valachem UN AMI obě
kola bezchybně. Druhá skončila Jana Perníčková s JASNOST (JK Heroutice) před
Nicolou Grünthalovou na
ALLEGRA (JK Opřetice).

TIME ( JK Amír) a Marie Vranková - BERTÍK (JK
Energo o.s). Finále se již sedm let jezdí na stejném
parkuru a výhodu tak měla Ivana Hronová, která
se již finále účastnila. Na jezdce čekalo zkrácené
STPB s jednou kombinací.
Oříškem se stali dva pony - GAY TIME
a ELIOT. Ani vlastní jezdkyně je nedokázaly
dovést až do cíle. Při nedokončeném parkuru byl
jezdec zatížen 24 trestnými body. Tak se stalo, že
letos i vítězka vyhrála s 52 body. Vyhrála Karolína
Olehlová, které se nejvíce dařilo na MAXIMO
COPILOT. I druhá Petra Boháčová zajela nejlépe
s MAXIMO COPILOT, ale měla pomalejší čas.
Před posledním kolem ještě měla možnost
vyhrát Ivana Hronová. Na pony BERTÍK ale nedokázala dojet bezchybně. Po inkasu 12 bodů skončila třetí. Čtvrtá se s celkem 68 trestnými body
umístila Marie Vranková, která měla navíc nepří-

Ponyliga

Po impozantím vítězství v Doha byl ve Stuttgartu dvakrát druhý 61letý francouzský jezdec Michel Robert. Ve Velké ceně Stuttgartu
na KELLEMOI DE PEPITA (foto)
Zahraniční rubriku sestavil
Václav K. Dvořák

K soutěži pro jezdce na
pony 8-12 let nastoupilo
sedm dvojic. Na jezdce čekal
dvoukolový handicap SP. Do
rozeskakování se dostala
Foto K. Návojová
čtveřice jezdců. Bezchybnou
jízdou si vítězství zajistila Marie Letošní čtyři finalistky Extraligy
Hrudková na FÍK 2 (JK Mělník).
jemný pád (ELIOT). Nejlepším koněm byl vyhlášen
Druhá skončila o více jak tři vteřiny pomalejší
MAXIMO COPILOT.
Tereza Kroužková na S pony ELI (Horse Academy) před Barborou Kamírovou na PRINCESS
Pořadatelská nespokojenost
AIDA (JK Borová).
Tentokrát pořadatelé nebyli s akcí spokojeni. SouVelké finále?
časná kvalita jezdců? nebo pony? nedosahuje
minulých let. V roce 2005 i 2006 se například
Finálový čtyřlístek pro vyvrcholení Extraligy
s výměnou koní tvořily: Petra Boháčová - ELIOT
z vítězství radovaly jezdkyně, které měly na svém
(JS Delta), Ivana Hronová - MAXIMO COPILOT
kontě pouze jednu chybu. Uvidíme jak si pony
(JS Opatrný Hořovice), Karolína Olehlová - GAY
povedou v sezóně 2010.
K. Návojová
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Schválený doping
Dokončení ze str. 1
Tyto léky se podle seznamu smí koni podat
pouze mezi soutěžemi v množství max. 1 gram
za 24 hodin. V plazmě/séru koně nesmí být
například zjištěno více než 8 mcg/ml fenylbutazonu (trojnásobná hodnota, než jaká byla povolena v 80. letech před zákazem podávání těchto
léků), 6,5 mcg/ml kyseliny salicylové (nebo více
než 750 mcg/ml moči) a 500 mcg/ml flunixinu.
Látky zároveň nesmí být použity v kombinaci.
FEI tento návrh vysvětluje: „Světová antidopingová agentura (WADA) neomezuje používání NSAIDs u lidských atletů. Za podobných principů chceme jednat i s koňmi účastnících se
soutěží. Velmi nízké hladiny byly stanovené na
základě vědeckých poznatků tak, aby chránily
welfare soutěžících koní. Tyto hodnoty mají pouze poskytnout minimální protizánětlivou úlevu."
Pět dní po shromáždění si národní federace
i jejich hodnostáři uvědomili důsledky svého
hlasování. Shrnuje to například Frank Kemperman, šéf drezurní komise FEI a ředitel CHIO
v Cáchách: „Ve snaze zlepšit situaci jednali
naprosto zmateně. Povolili limity látek, které
mohou způsobit, že kulhající kůň bude vypadat
zdravě. To rozhodně nebylo jejich záměrem."
Zástupci Británie a Irska usilují o nové hlasování. Prezidentka FEI, jordánská princezna
Haya, však prohlásila: „Hlasování proběhlo, už
to nevezmeme zpět." Zástupci FEI se tak
mohou ptát sami sebe, zda tento postup přispěje k dobré pověsti jezdeckého sportu, která už
beztak utrpěla četnými dopingovými aférami.
Skupina dvaceti veterinárních lékařů angažujících se v soutěžích endurance napsala prezidentce FEI petici, v níž se staví zcela zřetelně
proti „progresivnímu" seznamu. Uvádějí nejzávažnější následky na welfare a zdraví sportovních koní, které s sebou jeho přijetí nese .
Lze jen čekat, jak celá situace dopadne. Ve
prospěch sportovní politiky a byznysu či koní?
MVDr. Dominika Švehlová

Petice princezně
Vaše Veličenstvo, nedávné rozhodnutí Valného shromaždění FEI v Kodani, kterým byl přijatý Veterinární předpis, kterého součástí je
„progresívní" seznam medikace, je důvodem
pro hluboké obavy veterinářů FEI oprávnených
působit jako členové veterinárních komisí
a ošetřující veterináři na vytrvalostních soutěžích FEI signatářů této petice.
Ustanovení limitů pro dávky medikáce ze
seznamu látek, které mohou být použité v průběhu soutěže, včetně nesteroidních protizánětlivých léků (tzv. NSAID látky) tak, že při těchto
dávkách se už projeví klinický účinek příslušné
medikace, bude mít z následujících důvodů velmi závažné dopady na poškození zdraví
a pohodu koní a jejich dlouhodobou udržitelnou
sportovní využitelnost.
1. Je pravděpodobné, že použití léčebných
dávek NSAID látek v průběhu soutěže v důsledku tlumícího účinku bolesti, zvýší už tak alarmující stoupající výskyt zlomenin a dalších ortopedických zranění, které představují ukončení či
omezení kariéry koní. To umožní, aby koně
s akutním poškozením pohybového aparátu,
kterým by mělo být poskytnuté ošetření a klidový režim, pokračovali v soutěži.
2. NSAID látky mohou mít toxický účinek na
ledviny, a to především v případech určitého
stupně dehydratace organismu. Z klinických
údajů víme, že mnoho vytrvalostních koní překoná dočasné omezení funkce ledvin v souvislosti s dehydratací. Použití těchto látek v případech klinického a subklinického stupně
dehydratace v průběhu soutěže zvýší riziko
trvalého poškození ledvin, čím se zvyšuje možnost metabolických poruch ohrožujících život
a kariéru koní.
3. Používání látek ulehčujících menežování

koní maskováním subklinických metabolických
a ortopedických problémů, nahrává ke katastrofálnímu selhání organismu v průběhu soutěže.
Je to vysoce pravděpodobné především v průběhu dlouhotrvajícího sportovního výkonu ve
středních až vysokých rychlostech (a za nepříznivých klimatických podmínek), vzhledem
k obcházení přirozených ochranných mechanismů organismu. Při rychlých klinických vyšetřeních ve veterinárních kontrolách to zvýší náročnost rozpoznání koní, kteří by pro svůj zdravotní
stav již neměli v soutěži pokračovat a znemožní
to účinnou veterinární prohlídku koní před soutěží. To nepochybně povede ke zvýšenému
výskytu fatálních zranění omezující kariéru koní
a k nepřípustnému utrpení koní.
Z historického pohledu si vytrvalostní ježdění
už od svého začlenění do rodiny disciplin FEI
vždy zakládalo na politice "nulové tolerance"
medikace, pouze s výjimkou medikace proti
žaludečním vředům a progestagenové terapie
(Regumate). Vyjadřovalo tím svoje uznání
požadavku na zdraví a pohodu koní, které jsou
charakteristické pro tento sport.
Ze všech výše uvedených důvodů důrazně
doporučujeme, aby FEI ve spolupráci s Veterinární komisí a Vytrvalostní komisí zachovala
politiku nulové tolerance medikace, čím bude reflektovat současný stav, a to za současného přijetí všech ostatních aspektů nových Veterinárních
předpisů a Pravidel pro medikaci v disciplíně
vytrvalostního ježdění. V případě, že náš požadavek nebude splněn, my, kliničtí veterináři, očekáváme jasné pokyny od Veterinární a Vytrvalostní komise jak uplatňovať Veterinární předpisy
a Pravidla pro vytrvalostní ježdění v kontextu
nové politiky FEI pro povolenou medikaci.

Vyjádření ČJF
Nová mezinárodní pravidla EADCMR (antidopingová a medikační pravidla) jsou citlivým
materiálem, který mění pohled FEI na problematiku dopingu v jezdeckém sportu. První návrh
pravidel obdržely národní federace v srpnu
2009. Tehdy ještě v podobě dvou dokumentů samostatných antidopingových pravidel a medikačních pravidel.
Národní federace neměly připomínky k tomu,
aby celá problematika nepovolených látek byla
rozdělena na antidopingová pravidla (EAD), která se věnují problematice podávání látek za
účelem zvýšení výkonnosti koní a na medikační
pravidla (CMR), která se týkají látek používaných při zdravotním ošetření koní...
Podstatnější je však jiná věc. V původních
návrzích se počítalo s tím, že nepovolené (prohibited) látky nesmí být obsaženy v těle koně
v průběhu závodů...

Celkově zahrnuje seznam nepovolených
látek více než tisíc položek. Rozruch však vyvolalo na Valné hromadě FEI předložení tzv. progresivního seznamu s omezeným počtem látek,
jež mají být tolerovány v definovaných limitech
v tělech koní i během závodů. Zde FEI argumentuje tím, že se chtěla přiblížit standardům
Mezinárodní antidopingové asociace (WADA),
která toto pravidlo uplatňuje u lidských sportovců. FEI se vydala na velmi křehký led, kdy hrozí
použití zmíněných látek u nemocných koní, kteří
by takto mohli být připuštěni na start. Bohužel
seznam byl vypracován pouhý měsíc před Valnou hromadou FEI, a tak nebyl čas podrobit
progresivní seznam podrobnému prozkoumání
na úrovni národních federací. Přesto byl těsnou
většinou na Valné hromadě schválen.
ČJF měla v Dánsku svoje zastoupení. Přítomný prezident Ing. Jaroslav Pecháček hlasoval proti schválení seznamu progresivních látek.
Nejenom proto, že problematika nebyla řádně
projednána na úrovni národních federací, ale
zejména proto, že hlavní zásadou je, aby se
závodů účastnili jen koně, kteří jsou stoprocentně zdrávi.
Ing. F. Lomský, 27. 11. 2009
(kompletní materiál na www.equichannel.cz)

Co na to
MVDr. Dominika Švehlová
Protože celou kauzu FEI a povolené látky od
samého počátku pečlivě sleduje MVDr. Dominika Švehlová položili jsme jí několik dotazů:
Paní doktorko, tak kolik equipalazonů
budou moci jezdci
koním před závodem
dát, aby byli ještě
v „normě”?
„Tak to skutečně
netuším. Jistě nejsem
sama, protože takto
dosud žádný veterinář
uvažovat nemohl.
Pokud skutečně zvítězí
nově schválená doktrína, začnou jistě vznikat tabulky, které
budou ukazovat jak těžkému koni, jak dlouho
před startem, jakým způsobem a co bude možné podat. Ze svého veterinárního a současně
koňařského hlediska, se ale s tímto pohledem
na sportovní jezdectví smiřuji jen velmi obtížně.”
Sledujete vše od počátku, myslíte si, že
tlak který se rozpoutal, dokáže ještě rozhodnutí Zasedání FEI zvrátit?
„Byla bych velmi ráda, ale příliš tomu nevěřím. Vše je nyní otázkou současné sportovní
politiky a v ní jsou některá loby natolik mocná,
že porazit je asi není možné.”

Za účasti tisku a televizních kamer proběhlo v úterý 24. listopadu předání plicního ventilátoru liberecké nemocnici. Přístroj zakoupila manželka Jiřího Cipry Vladislava (vlevo) ze sbírky, kterou inicioval náš
zpravodaj. Za něj promluvila při slavnostním předání Ilona Neumannová
(druhá zleva). Zdůraznila
především velikou spoluúčast jezdecké veřejnosti, která byla Jiřímu Ciprovi a celé jeho rodině
vyjádřena velkorysým
průběhem sbírky. Jiří
Cipra je již 18 měsíců
upoután na lůžko a jeho
stav se stabilizoval. Díky
štědrosti všech přispěvovatelů může využívat
moderní vybavení spinální jednotky nemocnice
v Liberci. Za nemocnici
vyjádřili nad velkorysým
darem dík primář MUDr.
PhD. Richard Lukáš
a ošetřující lékař MUDr.
Jaroslav Šrám.

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy, nově i kolotočů, atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407
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ME potřetí
V Pardubicích se bude v příštím roce konat potřetí evropský
šampionát ve všestrannosti. Ve
dnech 30. července až 1. srpna
zde budou o evropské kovy
bojovat mladí jezdci ve věku od
16 do 21 let. Společně s ME
zde bude probíhat i jediná česká
tříhvězdová soutěž CIC***. Pardubice zvítězili v nominačním
souboji s maďarským závodištěm v Nygykanizsa. Doufejme,
že tentokrát zasáhnou do bojů
i čeští jezdci. Zatím má kvalifikaci splněnou Jiří Machovec
a Miloslav Příhoda. Půlku kvalifikací má již úspěšně za sebou
Barbora Žáčková, Pavlína Pejřilová a Sabina Erbeková. Pokoušet se v sezóně 2010 o možnost
startu na ME budou také Anna
Makovská a Kristýna Hájková.
Všichni tito jezdci se budou
intenzivně připravovat i v rámci
Sportovního centra mládeže, ve
kterém bude od roku 2010
působit při skokových trénincích
i Jaroslav Jindra.

Děkuji za projevy
soustrasti s úmrtím
bratra, Jirky Černého,
správce Národního
hřebčína v Kladrubech
nad Labem.
Naďa Drobílková - Černá,
Slatiňany

Prodám jezdecký areál 30 km od Prahy, 18 km od Mladé Boleslavi
se stájí pro 28 koní a možností dostavby dalších osmi boxů.
Písková jízdárna, lonžovací kruh, krytá hala 36 x 14 m, klubovna, bydlení.

Tel.: 602 659 550

Zlínská oblast
v gala
Jubilejní 10. ročník vyhlášení
výsledků Středomoravské jezdecké
ligy pořádala Zlínská oblast ČJF ve
spolupráci s o.p.s. Hyjé - koně Zlínského kraje v prostorách holešovského zámku 7. listropadu. Oceněni
převzali i ti, kteří reprezentovali
oblast na MČR a ME, ale i partneři
oblasti a vzpomenuti byli i významní
jubilanti.
Rekapitulace sezóny byla podtrhnuta programem a slavnostní
atmosféru podtrhlo téměř 500
zúčastněných.
Středomoravská jezdecká liga
2009
drezura - junioři: 1. Michaela
Fojtová (GRANADA 5), 2. Lucie
Komoňová (BATT), 3. Markéta
Maryšková (TARA 17), mladí jezdci:
1. Lenka Korbélyiová (LOPEZ
18), 2. Markéta Molková (FOMA),
3. Jaroslava Neplechová (SAMUIL),
senioři: 3x Radka Turčinová

Velký sál holešovského zámku byl zcela zaplněn
(TREVIS, ROMEO JOSPO, VELEN
PARAGAN),
skoky - děti 1. Lucie Urbanová

(JENIFER), 2. Alexandra Hanáčková (AMBRA), 3. Radim Bodlák
(DOŇA 1), junioři: 1. Lenka Vaculová (LAVINA), 2. Silvie Zelinková
(POMĚNA), 3. Kamila Ministrová
(LETOR), ml. jezdci: 3x Jan Malý
(GAJKA 2, CENTRIA, 3. CATANGO E), ženy: 1. Ivana Lukšíková
(LAMIRÁL), 2. Michalea Tomaníková (KORAN), 3. Iva Odstrčilová
(ELITA 2), muži: 1. Jiří Složil (GRÉTA), 2. Jiří Urban (CALETTA 1), 3.
Jiří Složil ml. (GOLDY OLD).
Mgr. Iva Hlobilová

Top 10 1. Motygin - ZOE DE LIEBRI Z
(JK Všetice), 2. Luža - RONALDO-S
(Schneider), 3. Jindra - CANON-P Max
(Jindra).
Heroutice 28-29.11. -ZL- (8) 1. K.
Kupcová - UN AMI (JK JS ARS Č.
Budějovice), -L*- (6) 1. V. Malák KASHMIR/CASANDRO 1 (JK Všetice),
2. J. Perníčková - HEIDI 1 (JK Heroutice), 3. K. Kupcová - UN AMI (JK JS
ARS Č. Budějovice), -ZLP handicap(12) 1. T. Lešetická-VIKI 3 (JK Mělník),
-LP- (18) 1. P. Boháčová - ELIOT 2(JS
Delta), 2. I. Hronová - MAXIMO COPILOT (JS Opatrný Hořovice), 3. M.
Hrudková - FÍK 2 (JK Mělník), -SPB(6) 1. K. Oulehlová - GAY TIME (JK
Amír), 2. Z. Vávrová - LIMBA 1 (JS
Mazva Čakov o.s), 3. I. Hronová MAXIMO COPILOT (JS Opatrný Hořovice), stup. obt. do 100 cm + žolík (4)
1. Š. Tůmová - ARA/BACARDIA II (JK
Koba), -L**- (4) 1. K. Kupcová - UN AMI
(JK JS ARS Č.Budějovice), 2. J. Perníčková - HEIDI 1 (JK Heroutice), 3. N.
Grüntalová - ALEGGRA (JK Opřetice),
-SP- (7) 1. M. Hrudková - FÍK 2 (JK
Mělník), 2. T. Kroužková - ELI (Horse
Academy), 3. B. Kamírová - PRINCESS
AIDA (JK Borová), -STPB- (4) 1. K.
Oulehlová - GAY TIME (JK Amír), 2. P.
Boháčová-#LIOT 2(JS Delta), 3. I. Hronová - MAXIMO COPILOT (JS Opatrný
Hořovice).

Výsledky
Hradištko 15.11. dvouf. sk.
100/110 cm (48) 1. Mikulková - CASTELON Karsit (Stáj Karsit), stupň. obt.
do 120 cm (68) 1. Štětina - TANGELO
S (Schneider), 2. Fiala - ALEX 3
(Nechanice), 3. Poláková - QUENTA 1
(Stáj Polák), -S**- (31) 1. Motygin CORAGGIO 1 (JK Všetice), 2. Kabátová - NAOMI 4 (Nesměň), 3. Poláková QUENTA 1 (Stáj Polák), -ST**+ST**-
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